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Naše mesto realizuje inves-
tičné akcie väčšieho, či men -
šieho rozsahu, a preto je
potrebné mestský majetok aj
chrániť, lebo nie všetci si uve-
domujú, že slúži všetkým obča-
nom mesta i návštevní kom. 
V rámci projektu „Prevencia kri-
minality a výtržníctva v meste
Krásno nad Kysucou prostred-
níctvom rozšírenia kamero-
vého systému“ sa koncom roka
2020 Mestu Krásno nad Kysu-
cou opäť podarilo rozšíriť ka-
merový systém na ochranu
majetku, bezpečnosti občanov
a ich zdravia. Systém je priamo
napojený na Mestskú políciu.
Bolo nainštalovaných ďalších 
9 kamier, celkovo ich je 39. Sú
pokryté časti mesta, kde veľa-
krát dochádzalo k ničeniu ma-
jetku, krádežiam, ohrozeniu

zdravia na miestnych komuni-
káciách. Monitoruje námestia,
ulice, pešiu zónu, školské
areály, zdravotné stredisko,
mestskú tržnicu, športoviská.
Po jeho nainštalovaní sa uľah-
čila práca mestskej polície,
ktorá v spolupráci s Obvodným
oddelením PZ Krásno rýchlym
pátraním našla zodpovedné
osoby za priestupky. Zvýšenou
bezpečnosťou každoročne
klesá trestná činnosť.

Celková suma projektu
predstavuje 10 008,00 eur. Zí-
skaná dotácia zo strany Minis-
terstva vnútra SR predstavuje
sumu 5 000,00 eur. Mesto sa
podieľalo na spolufinancovaní
projektu vo výške 5 008,00 eur.
V súčasnosti je naše mesto jed-
ným z najlepšie monitorova-
ných miest.

Petičný výbor D3 pre Európu v zložení Ing. Ľubomír Ja-
noška, Mgr. Matej Fabšík a Ing. Jozef Grapa aj na za-
čiatku tohto roku pokračuje vo svojej činnosti. Vo
štvrtok 14. januára 2021 sa stretol na Mestskom úrade
v Krásne nad Kysucou, aby vyhodnotil rok 2020 a pri-
pravil ďalší postup činnosti v tomto roku.

Na stretnutie prijal pozvanie i poradca ministra do-
pravy pre región Kysuce Mgr. Jozef Mozol, ktorého pe-
tičný výbor informoval o doterajších krokoch i postupe
prác. Spoločne si vymenili informácie o prebiehajúcich
prípravách na jednotlivých úsekoch D3. Kladne bol vy-
hodnotený postup prác na príprave realizácie privá-
dzača do Kysuckého Nového Mesta, ako aj podpis
zmluvy s dodávateľom projektovej dokumentácie na
úsek Oščadnica – Kysucké Nové Mesto, ktorá bola pod-
písaná 15. decembra 2020. Petičný výbor pripravuje ro-
kovania ohľadom dopravnej situácie na ceste I/11, ako
i harmonogramu výstavby jednotlivých úsekoch a ich
možného financovania.

Príroda lieči po celý rok

V tomto čase, možno viac ako inokedy, oceníme, že mô-
žeme tráviť čas v prírode v blízkosti našich domovov. 
V posledných rokoch sa naše mesto venovalo aj zveľa-
ďovaniu svojho okolia, osád, budovaniu možností pre
šport a relax v prírode. Pred niekoľkými mesiacmi bola
dokončená krížová cesta, ktorá taktiež ponúka krásne
zážitky aj duchovné povzbudenie. Jednoducho, naša
krásna príroda nám poskytuje mnoho možností a lieči
telo i dušu. Príroda je najlepším lekárom, tvrdili už naši
predkovia.

Petičný výbor D3 pre Európu sa naďalej
zasadzuje o dostavbu diaľnice

Krásno systematicky zvyšuje
bezpečnosť v meste

Projekt bol finančne podporený Radou vlády 
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

V tomto čísle nájdete praktické 
informácie k prebiehajúcemu celo-
slovenskému Sčítaniu obyvateľov,
domov a bytov – strana 5.



ZO ŽIVOTA NÁŠHO MESTA |  3Krásňan

v prvom čísle tohtoročného Krás-
ňana  Vám chcem v prvom rade po-
ďakovať za pomoc a podporu v roku
2020. Aj keď minulý rok bol pre nás
všetkých mimoriadne náročný, po-
darilo sa nám uskutočniť to, čo sme
si plánovali a spoločne sme zápasili
aj s tým, čo sme si nenaplánovali 
a čo ani nikto nečakal.

Ešte mnohí z nás máme v pamäti
krásne spoločné chvíle pri novej
rozhľadni a krížovej ceste, ktorú
sme otvorili koncom leta a odvtedy
tieto miesta navštívili stovky ľudí,
aby tu načerpali nové sily. O týchto
dojmoch svedčia mnohé vaše milé
maily a odkazy.

Zrekonštruovali sme zberný dvor
s dodávkou techniky pre nakladanie
s odpadom, výstavbu chodníkov 
k zimnému štadiónu, veľkým pro-
jektom bola a je výstavba kanalizá-
cie a vodovodov a následné úpravy
miestnych komunikácií, ktoré chce-
me dokončiť v tomto začínajúcom sa
roku. Športových divákov sme pote-
šili výstavbou novej tribúny pri ume-
lom futbalovou ihrisku. Na sídlisku
v Zákysučí mamičky s deťmi ocenili
výstavbu nového detského ihriska,
kde úpravy a doladenie okolia pre-
behne v tomto roku. Dobrovoľní ha-
siči si zlepšili podmienky dobu-
dovaním hasičskej zbrojnice, ktorú
sme realizovali v uplynulom roku.

Rok 2020 bol náročný najmä pri
prekonávaní problémov, ktoré na-
stali v súvislosti s pandémiou
COVID-19. Vy, ktorí ste túto chorobu
prekonali v tej ťažšej forme, si určite
uvedomujete, aký je ľudský život
krehký a ako málo stačí, aby nás
choroba pripravila o zdravie a nie-

kedy, žiaľ, i o život. Preto Vám
chcem do nového roku popriať
najmä pevné zdravie a dobré vzťahy
v rodine a s blízkymi.

Prebiehajúca pandémia nielen 
v minulom roku, ale aj v tomto zme-
nila niektoré priority, no život 
v meste sa nemôže zastaviť a aj na-
priek tejto prekážke musíme mesto
rozvíjať a budovať. 

V tomto roku chceme začať reali-
zovať rekonštrukciu Domu s opatro-
vateľskou službou, kde by sa presta -
val celý objekt na nové bývanie s vý-
ťahom a s ďalšími vylepšeniami pre
klientov. Chceme zrealizovať chod-
ník od kostola po odbočku cesty na
Dunajov. Pripravujeme aktivity spo-
jené so zvýšenou mierou separova-
nia komunálneho odpadu. Nutnos -
ťou, aj keď finančne veľmi nároč-
nou, bude úprava a rekonštrukcia
miestnych komunikácií, kde chce-
me dokončiť rekonštrukciu a asfal-
tovanie miestnych komunikácií,
ktoré boli poškodené pri výstavbe
kanalizácie a vodovodu. Plánujeme
tiež výstavbu nových nájomných
bytov, prípadne výstavbu ďalšej ma-
terskej školy. Na splnenie týchto plá-
nov je potrebné nielen veľa síl 
a energie na našej strane, ale aj pod-
pora a pochopenie z Vašej strany.

Dúfame, že v tomto roku si už na
jeseň v uvoľnenejšej atmosfére bu-
deme môcť pripomenúť  20. výročie
od pridelenia štatútu mesta Krásno
nad Kysucou s pripravovanými kul-
túrnymi a športovými podujatiami.

Je pred nami opäť veľa nových vý-
ziev. Tie sa však nedajú uskutočniť
bez Vás, bez Vašej pomoci a podpory
a častokrát i trpezlivosti. Doposiaľ

prejavená dôvera a preukázaná spo-
lupráca s Vami ma napĺňa ďalšou
novou energiou pracovať pre naše
mesto. 

Moje poďakovanie patrí mojim
spolupracovníkom, či už na mest-
skom úrade, ale aj rôznym organizá-
ciám a záujmovým združeniam, ako
sú dobrovoľní hasiči, športové orga-
nizácie, dobrovoľníkom, či už v kul-
túrnej alebo športovej oblasti. 

Vďaku vyjadrujem seniorom, ale 
i žiakom a študentom v našom
meste. 

Veľké Pán Boh zaplať treba vyslo-
viť i farskému úradu na čele s pá-
nom dekanom Marianom Vojtekom. 

Chcem poďakovať všetkým učite-
ľom a zvlášť zdravotníkom a sociál-
nym pracovníkom, ako aj  zamest-
návateľom rôznych firiem, ktoré dá-
vajú prácu našim ľudom. 

Ďakujem i vedeniu župy, jednotli-
vým pracovníkom ministerstiev,
ktorí taktiež prispeli k rozvoju nášho
mesta. 

Poďakovanie všetkým Vám je
úprimné a zo srdca a zvlášť za ten
uplynulý rok, keď sme sa v rámci
pandemických opatrení nemohli
stretávať, aby som sa Vám poďako-
val osobne.

Milí Krásňania, všetci spoločne
si želáme, aby tento rok bol lepší
ako ten minulý a aby sme ho 
v zdraví a šťastí mohli prežiť spo-
ločne. Do každého dňa tohto no-
vého roku 2021 Vám zo srdca želám
najmä pevné zdravie, Božie požeh-
nanie, radosť zo života a vzájomnej
blízkosti.

Jozef Grapa, Váš primátor

5. február 2021 je dňom nedožitých
101 rokov bývalého farára a dekana
farnosti Krásno nad Kysucou Mons.
Ľudovíta Balážiho, ktorej filiálkou
bola aj farnosť Zborov nad Bystri-
cou. V tento deň si vzácneho kňaza i
človeka uctili predstavitelia samo-
správy mesta a obce i predstavitelia
týchto farností, kde pôsobil ako
kňaz viac ako 33 rokov. Spoločne od-
halili pamätnú tabuľu, ktorá je
umiestená na Kostole Nepoškvrne-
ného Počatia Panny Márie. O jeho
výstavbu sa zaslúžil Mons. Baláži. 

Dekan Marian Vojtek spoločne s
miestnym farárom Petrom Škorom
požehnali pamätnú tabuľu. Primá-
tor mesta Krásno Jozef Grapa spo-
ločne so starostom obce Zborov
Jurajom Hlavatým slávnostne odha-
lili tabuľu venovanú z vďaky od zbo-
rovských veriacich. 

2. marca 2021 si pripomenieme 
1. výročie úmrtia Mons. Balážiho,
ktorý sa všetkým Krásňanom a Zbo-
rovanom vryl do ich sŕdc a ostane
tam navždy. Bože, osláv jeho dušu!

Na kostole v Zborove bola odhalená 
pamätná tabuľa Mons. Ľudovítovi Balážimu

Odhalenie pamätnej tabule Mons. Ľudovítovi Balá-
žimu vyvolalo živé spomienky farníkov z Krásna
nad Kysucou a Zborova nad Bystricou na jeho du-

chovnú prácu, ktorú tu zanechal. Viacerí ste si zaspomí-
nali, prejavili vďaku a venovali modlitbu za zosnulého
duchovného otca.

„Spolu so starostom Jurajom Hlavatým sme to vždy cí-
tili, keď sme Mons. Balážiho navštívili. S vďakou spomínal
na svojich veriacich a nikdy ich nezabudol srdečne po-
zdravovať. Dôkazom o nesmiernej láske je e-mail z ďalekej
Kanady, ktorý mi napísala jeho neter Gabika, ktorá na
fare pracovala v čase posledného pôsobenia jej ujca. Podľa
jej slov vidieť, ako nás náš Mons. Baláži mal rád. Preto 
s jej súhlasom uverejňujeme email v plnom znení. Myslím
si, že po prečítaní dojemného vyznania sa určite každému
vtlačia slzy do očí so spomienkou na nášho duchovného otca. Obetujme za neho modlitbu a precíťme, čo všetko
pre nás počas kňazskej služby urobil,” povedal primátor J. Grapa.

Vážený pán primátor Ing. Jozef Grapa,
som najmladšia neter Gabika, Msgr. Ľudovíta Balážiho, po jeho sestre Rozálii. Bola som zamestnaná u svojho

ujca, na Farskom úrade v Krásne nad Kysucou, v rokoch 80., tak ako predo mnou moje sestry, Marta v 60. 
a Alika v 70. rokoch.

Správa o Vašej vďačnosti k nášmu ujcovi sa dostala až ku mne do Vancouver – Canada. Som veľmi dojatá 
a verím, že aj moji súrodenci a priatelia, že farníci z Krásna nad Kysucou a Zborova nad Bystricou nezabudli
na svojho duchovného otca a pamätajú na neho v modlitbách a v odhalení pamätnej tabule na Zborovskom kos-
tole – jeho duchovnom dieťati, tak ako to on v jeho rozhovoroch často pripomínal.

VRÚCNA VĎAKA VÁM VŠETKÝM!
Mal Vás neskutočne rád – KYSUČANOV – Nedal na Vás dopustiť! Miloval Vás! – Volal Vás duchovnými deťmi!
Ale prezradím Vám „tajomstvo“, na Kysuciach mu bývalo zima, hovorieval „sneh tam bol od mája do mája“.

Túžil po dolniakoch, pretože mal rád teplo a slnko. Po 33 rokoch prišlo rozhodnutie opustiť milované duchovné
deti a presťahovať sa na dolniaky, do farnosti Ivanka pri Nitre. Bolo to ťažké opustiť Vás, bola som pri tom a do
dnešného dňa si na to pamätám. Prosil veriacich, aby túto skutočnosť v pokore prijali. Poslušnosť k cirkvi 
a k svojim nadriadeným bola preňho nadovšetko.

Prosím, odovzdajte vrelé pozdravy Vašim duchovným otcom, M. Vojtekovi, P. Škorovi a starostovi obce Zborov
n. Bystricou J. Hlavatému a veriacim vo farnostiach.

S milou spomienkou a pozdravom na Vás ostáva
Gabika Trenciansky-Nitryova, Vancouver, BC, Canada

Štyri ročné obdobia v našom meste

Vážení spoluobčania, milí Krásňania,

Svojich farníkov miloval
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Vláda SR predĺžila núdzový stav do 19. marca 2021, vyplýva to z uznesenia, ktoré schválili. Ľudia, ktorí musia cho-
diť do zamestnania, či rodičia školopovinných detí prvého stupňa, sa musia každých 7 – 14 dní preukázať nega-
tívnym výsledkom na ochorenie covid-19. Vedenia mesta hľadalo riešenie, ako občanom skrátiť dlhé čakanie
v radoch. Aktuálne dve odberné miesta o tomto rozhodnutí a zvýšenej potrebe testovania sa už neboli dostačujúce.
Z uvedeného dôvodu Ministerstvo zdravotníctva SR udelilo súhlas na otvorenie ďalších dvoch mobilných odbero-
vých miest.
Jedno sa nachádza na Ulici SNP 1715 (budova bývalej kaviarne oproti mestskej tržnice) a druhé je situované v Prie-
myselnom parku 2222 (Cleanex centrum). Otvorenie MOM má slúžiť aby v tomto mrazivom počasí ľudia zbytočne
nečakali v radoch na testovanie, ktoré je momentálne priepustkou do zamestnania, do škôl či na vybavenie ne-
odkladných povinností. Snažíme sa zabrániť nežiadúcej nákaze covid-19 a zároveň sa vyhnúť aj iným ochoreniam.
Dúfame, že vláda SR svoje nariadenia bude postupne uvoľňovať, aby sa ľudia nemuseli masovo testovať.

ANtiGéNOVé tEStOVANiE:
1. MOM – pri Kultúrnom dome, je potrebná online registrácia www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

2. MOM – pri zdravotnom stredisku je potrebná online registrácia www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-
form.php

Základnú štatistiku za uplynulý rok v našom meste
veľmi ovplyvnila pandémia COVID-19. V súčasnosti si
to možno ani neuvedomujeme, ale koniec roka nás ne-
úprosne o tom presvedčil. Pandémia postihla viacero
rodín nielen po zdravotnej stránke, ale niektorých pri-
pravila o to najcennejšie, čo máme – o život. Kým mi-
nulý rok bolo celkových úmrtí 52, toho roku stúpol
počet úmrtí na 90, väčší počet zomrelých bolo mužov
51 a 39 žien. Aj narodených detí bolo oproti minulému
roku menej, narodilo sa 43 detí, z toho 24 chlapcov a 19
dievčat, oproti roku je pokles o 33 detí. Potešujúci je zá-
ujem občanov bývať v Krásne, keď sa nám podarilo za-
staviť zápornú migráciu a prihlásených občanov bolo 84
oproti vlaňajším 75. Pandémia ovplyvnila i počet sobá-
šov, v roku 2020 sa zosobášilo 27 párov oproti minulo-
ročným 38 párom.

V rámci stavebného konania bolo vydaných súhlasov
k odhláseniu drobných stavieb, stavebných úprav 
a udržiavacích prác 63, čo je o 6 viac ako za predchádza-
júci rok. Rozhodnutí k zvláštnemu užívaniu pozemných
komunikácií bolo 9, čo je o 1 viacej ako rok predtým.
Menej bolo vydaných územných rozhodnutí a to v počte
22, čo je o 9 menej ako rok predtým. Čo sa týka staveb-
ných povolení alebo dodatočných stavebných povolení
oproti minulému roku bolo vydaných o 6 viacej v celko-
vom počte 67. Kolaudačné rozhodnutia a zmena stavby

v užívaní v roku 2020 bolo vydaných 27, čo je o 5 menej
ako predchádzajúcom roku. Rozhodnutí o odstránení
stavieb bolo rovnako ako rok predtým v počte 2 rozhod-
nutia. Značný nárast bol vo vydávaní územnoplánova-
cích informácii a potvrdení skutkového stavu, ktoré boli
vydané v počet 88, čo je o 31 rozhodnutí viac ako pred-
chádzajúci rok.

Mesto v uplynulom roku poskytovalo domácu opatro-
vateľskú službu, ktorá bola v priebehu roka poskyto-
vaná 16 odkázaným osobám. Stálu sociálnu službu
mesto poskytovalo v dome s opatrovateľskou službou,
kde bola poskytnutá sociálna služba 7 umiestneným
ženám.

Na úseku pozemkov a životného prostredia bolo po-
daných 7 žiadostí o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadosti o vydanie súpisných čísiel bolo 19, z toho bolo
12 rodinné domy, 3 garáže, 1 poľnohospodárska budova,
1 výrobná hala, 1 budova technickej vybavenosti sídla a
1 budova obchodu a služieb. O zrušenie súpisného čísla
boli podané 2 žiadosti.

V roku 2020 majitelia prihlásili do evidencie 26 no-
vých psov a 25 sa odhlásilo, z dôvodu zmeny bydliska
majiteľa alebo úhynu psa.

V roku 2020 bolo vydaných 32 osvedčení o vydržaní
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a 19 potvrdení 
o užívaní stavby.

Štatistika za rok 2020Ďašie celoplošné testovanie v rámci operácie 
„Zachráňme spolu životy“ 
V sobotu sa prišlo otestovať 1691
osôb, z toho bolo pozitívnych 5 ľudí.
V nedeľu sa otestovalo 492 ľudí, 
z toho 1 bol pozitívny. Celkovo sa tak
cez víkend v Krásne nad Kysucou
pretestovalo 2183 osôb a pozitívny
výsledok testu malo 6 ľudí (0,27%).

Tí, ktorí sa z rôznych príčin ne-
mohli otestovať, urobili tak v ponde-
lok a utorok na mobilnom odber-
nom mieste pri kultúrnom dome 
v čase od 10:00 do 18:00 hod. Od
stredy 27. 1. 2021 začal platiť sprís-
nený zákaz vychádzania s prísnymi
obmedzeniami pre obyvateľov, ktorí
nebudú mať potvrdenie o vykonaní
testu z dňoch od 18. 1. do 26. 1. 2021.

V meste pribudli nové mobilné odberové miesta

SčítANiE OByVAtEĽOV, DOMOV A BytOV 2021
VážENí OBčANiA, 

od 15. 2. 2021 sa začne povinné Sčítanie obyvateľov aj v meste Krásno nad Kysucou.
Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec
ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára
Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej apliká-
cie.
Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa.
V prípade otázok zavolajte na Mestský úrad na číslo 0908 927 525 či na call centrum 02/20 924 919. Pretože aj
Váš klik môže rozhodnúť. Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.

Vzor elektronického formuláru spolu s jazykovými mutáciami je zverejnený na 
www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara.

Pre informácie o sčítaní môžu obyvatelia používať aj emailovú adresu scitanie@statistics.sk, alebo kontaktný for-
mulár na stránke www.scitanie.sk.
• Najčastejšie otázky (FAQ k SODB 2021): www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq
• Otázky a odpovede k SODB 2021: 
1. www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o
2. www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo
3. www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE

3. MOM – na ulici SNP 1715
Od 15. do 21. 2. 2021
Pondelok: neordinuje
Utorok: 10.00 – 18.00
Streda: 10.00 – 18.00
Štvrtok: 10.00 – 18.00
Piatok: 10.00 – 18.00
Sobota: 10.00 – 18.00
Nedeľa: 10.00 – 18.00
Od 22. do 28. 2. 2021 
Pondelok – Nedeľa 8.00 – 16.30

4. MOM – v Priemyselnom parku 2222
Pondelok: neordinuje 
Utorok: 8:00 – 12:00 / 12:30 – 16:30 
Streda: 8:00 – 12:00 / 12:30 – 16:30 
Štvrtok: 8:00 – 12:00 / 12:30 – 16:30 
Piatok: 8:00 – 12:00 / 12:30 – 16:30 
Sobota: 8:00 – 12:00 / 12:30 – 16:30 
Nedeľa: 8:00 – 12:00 / 12:30 – 16:30 

Posledné dve MOM po čase prejdú na online registráciu: www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
zo dňa 2. decembra 2020

MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zlo-
žení – Mgr. Jozef Mozol, Marcel Seko,
overovateľov zápisnice – Ing. Vladi-
míra Kormanca, PhD., Mgr. Milana Je-
senského a program rokovania MZ.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pozemok
p.č. KNC 275/2, ktorá je totožná s par-
celou EKN 9447 – zastavaná plocha a
nádvoria, vedená na LV 1812 v k.ú.
Krásno nad Kysucou o výmere cca 25,5
m2 za cenu 10,-€/m2 pre Mgr. Vladimír
Targoš, bytom 023 02 Krásno nad Ky-
sucou č. 875 v zmysle ust. § 9a) ods. 8
písm. e) zákona 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpi-
sov ako prípad hodný osobitného
zreteľa, pozemok sa nachádza pri jeho
rodinnom dome. Náklady spojené 
s vkladom do katastra hradí kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pozemok
p.č. KNC 275/2, ktorá je totožná s par-
celou EKN 9447 – zastavaná plocha a
nádvoria, vedená na LV 1812 v k.ú.
Krásno nad Kysucou o výmere cca 25,5
m2 za cenu 10,-€/m2 pre Oľga Beza-
činská, bytom 023 02 Krásno nad Kysu-
cou č. 1119 v zmysle ust. § 9a) ods. 8
písm. e) zákona 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpi-
sov ako prípad hodný osobitného
zreteľa, pozemok sa nachádza pri jej
rodinnom dome. Náklady spojené 
s vkladom do katastra hradí kupujúca.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pozemok
p.č. KNC 275/2, ktorá je totožná s par-
celou EKN 9447 – zastavaná plocha 
a nádvoria, vedená na LV 1812 v k.ú.
Krásno nad Kysucou o výmere cca 25,5
m2 za cenu 10,-€/m2 pre Pavol Šamaj 
a manželka Katarína Šamajová, rod.
Ďuranová, bytom 023 02 Krásno nad
Kysucou č. 874 v zmysle ust. § 9a) ods.

8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpi-
sov ako prípad hodný osobitného
zreteľa, pozemok sa nachádza pri ich
rodinnom dome. Náklady spojené 
s vkladom do katastra hradia kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pozemok
p.č. KNC 275/2, ktorá je totožná s par-
celou EKN 9447 – zastavaná plocha a
nádvoria, vedená na LV 1812 v k.ú.
Krásno nad Kysucou o výmere cca 25,5
m2 za cenu 10,-€/m2 pre Mgr. Ján Mi-
čica a manželka Mgr. Erika Mičicová,
rod. Čupajová, bytom 023 02 Krásno
nad Kysucou č. 876, v zmysle ust. § 9a)
ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa, pozemok sa nachádza pri ich
rodinnom dome. Náklady spojené 
s vkladom do katastra hradia kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pozemok
p.č. KNC 47/115 – zastavaná plocha 
o výmere 55 m2 za cenu 10,-€/m2, ktorá
bola vytvorená z parcely KNC 47/107-
zastavaná plocha a nádvorie, vedená
na LV 1812, na základe geometrického
plánu č. 41/2020, vyhotoveného Miloš
Macura – GEODET, Krásno nad Kysu-
cou 986 zo dňa 26. 10. 2020 pre Juraj
Lahuta, Mládežnícka 1282, 023 02
Krásno nad Kysucou v zmysle ust. § 9a)
ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa, pozemok sa nachádza pri jeho
prevádzke. Náklady spojené s vkladom
do katastra hradí kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pozemok
p.č. KNC 12415/24– zastavané plochy a
nádvoria o výmere 21 m2 za cenu 10,-
€/m2, ktorá bola vytvorená z parcely
KNC 12415/8 – zastavané plochy a ná-
dvoria, vedená na LV 1812 na základe

geometrického plánu č. 46/2020, vyho-
toveného Miloš Macura – GEODET,
Krásno nad Kysucou 986 zo dňa 12. 11.
2020 pre Marta Hriníková, rod. Halú-
sková a manžel Ľuboš Hriník, bytom
Na Močiar 813/7, 013 01 Teplička nad
Váhom v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm.
e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa, poze-
mok bude slúžiť ako prístupová cesta.
Náklady spojené s vkladom do katastra
hradí kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa pozemok p.č.
KNC 6780/27 – zastavané plochy a ná-
dvoria, vedená na LV 1812 v k.ú. Krásno
nad Kysucou  o výmere max 113 m2 za
cenu 10,-€/m2 pre Ľubomír Rebroš,
Školská 2304, 022 01 Čadca v zmysle ust.
§ 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov ako prípad hodný osobitného zre-
teľa, pozemok sa nachádza pri jeho
prevádzke. Náklady spojené s vkladom
do katastra hradí kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pozemok
p.č. KNC 12724/341 – orná pôda o vý-
mere 30 m2 za cenu 10,-€/m2, ktorá
bola vytvorená z p.č. KNC 12724/251.
orná pôda, ktorá je totožná s parcelou
EKN 9439/2 – zastavané plochy a ná-
dvorie, vedená na LV 3396 v k.ú.
Krásno nad Kysucou na základe geo-
metrického plánu č. 171/2020, vyhoto-
veného Ing. Bohuš Krištiak, Horná
2167/77, 022 01 Čadca pre Viera Poláč-
ková, ul. Janka Kráľa 2593/15, 022 01
Čadca v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm.
e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa, poze-
mok bude slúžiť ako prístupová cesta 
k prevádzke. Náklady spojené s vkla-
dom do katastra hradí kupujúca.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ ruší uznesenie č. 39/2020 zo dňa 
2. 9. 2020. 
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

Uznesenie číslo 64/2020

Uznesenie číslo 65/2020

Uznesenie číslo 66/2020

Uznesenie číslo 67/2020

Uznesenie číslo 68/2020

Uznesenie číslo 69/2020

Uznesenie číslo 70/2020

Uznesenie číslo 71/2020

Uznesenie číslo 72/2020

Uznesenie číslo 73/2020

MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zmien a noviel nájom svojho dočasne
prebytočného majetku vedeného na
liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad
Kysucou z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa prenájom pozemku p.č.
KNC 12609/41 – zastavané plochy o vý-
mere 237 m2, ktorá bola vytvorená z
parcely KNC 12609/31 na základe geo-
metrického plánu č. 34497200-1/2017
zo dňa 7. 9. 2017 vyhotoveného Ing.
Ján Lapin, Kuzmányho 1, 010 01 Žilina
do nájmu STRABAG s.r.o. Mlynské
Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO:
17317282 za cenu 2,-€/m2, od 3. 9. 2020
na dobu neurčitú s výpovednou leho-
tou 6 mesiacov v zmysle ust. § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpi-
sov ako prípad hodný osobitného
zreteľa – prenájom pozemku, na kto-
rom je dlhodobo umiestnená prevá-
dzka spoločnosti Strabag. 
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a zámer
prenájmu majetku v zmysle §9a, ods. 8
písm. e) zákona 138/1991 Zb. v plat-
nom znení za účelom prenájmu po-
zemku p.č. KNC 6780/27 – zastavaná
plocha a nádvorie  o výmere cca 67 m2,
vedená na LV 1812.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a zámer
odpredaja majetku v zmysle §9a, ods.
8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v plat-
nom znení za účelom odpredaja po-
zemku p.č. KNC 8419/9 – zastavaná
plocha, vytvorená z parcely KNE 9373
o výmere 55 m2, vedená na LV 3396.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a zámer
odpredaja spoluvlastníckeho podielu v
zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. v platnom znení za úče-
lom odpredaja spoluvlastníckeho po-
dielu na pozemku p.č. KNE 1117 – orná
pôda o výmere 1033 m2, nachádza sa
na 3. mieste a podiel mesta je vo výške
1/20, čo predstavuje celkovo 51,65 m2,
vedená na LV 3485.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a zámer

prenájmu majetku v zmysle §9a, ods. 8
písm. e) zákona 138/1991 Zb. v plat-
nom znení za účelom prenájmu časti
pozemku p.č. KN 6417/2 – zastavaná
plocha o výmere cca 185 m2, vedená na
LV 1812.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje kúpnu zmluvu č. MZ
386/2016 _ KZ 1000/2020, k.ú. Krásno
nad Kysucou uzatvorenú medzi predá-
vajúcim Mesto Krásno nad Kysucou a
kupujúcim Sevak, a.s. Žilina predme-
tom ktorej je prevod parcely KNC
3755/133 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 75 m2, ktorá bola odčlenená
z pozemkov KNC č. 3755/74, KNC
3755/72 a KNC 12587/8 geometrickým
plánom č. 62/2020, ktoré sú vedené na
LV 1812 v k,ú. Krásno nad Kysucou za
cenu 1.173,-€ ( 15,64€/m2). Cena bola
stanovená znaleckým posudkom Ing.
Pavla Rašku, znalca v odbore Staveb-
níctvo, odvetvie Odhad hodnoty ne-
hnuteľností. 
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje kúpnu zmluvu č. MZ
386/2016 – KZ 004/2020, k.ú. Krásno
nad Kysucou uzatvorenú medzi predá-
vajúcim Mesto Krásno nad Kysucou a
kupujúcim Sevak, a.s. Žilina predme-
tom ktorej je prevod parcely KNC č.
6417/395 – ostatná plocha o výmere 60
m2, ktorá bola odčlenená z pozemkov
p.č KNC 6417/2 a KNC 6417/186 a par-
cela KNC 3557/16 – zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 20 m2, ktorá bola
vytvorená z parcely p.č KNE 9434 geo-
metrickým plánom 183/2019, pôvodné
parcely sú vedené na LV 3396 v k.ú.
Krásno nad Kysucou za cenu 1.135,20
(13,98/m2).  Cena bola stanovená zna-
leckým posudkom Ing. Adriána Bu-
kovca,  znalca v odbore Stavebníctvo,
odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľ-
ností. 
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje kúpnu zmluvu č. MZ
386/2016 – KZ 007/2020, k.ú. Krásno nad
Kysucou uzatvorenú medzi predávajú-
cim Mesto Krásno nad Kysucou a kupu-
júcim Sevak, a.s. Žilina predmetom
ktorej je prevod parcely KNC č. 3482/32
– TTP o výmere 27 m2 a parcela KNC
12502/4 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 37 m2, ktoré boli odčlenené z
parcely KNE 9464/1 geometrickým plá-
nom č. 216/2019, ktorá je vedená na LV
3396 za cenu 878,08 (13,72/m2).  Cena
bola stanovená znaleckým posudkom
Ing. Adriána Bukovca, znalca v odbore
Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty
nehnuteľností. 
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje kúpnu zmluvu č. MZ
386/2016 – KZ 1001/2020, k.ú. Krásno
nad Kysucou uzatvorenú medzi predá-
vajúcim Mesto Krásno nad Kysucou a
kupujúcim Sevak, a.s. Žilina predme-
tom ktorej je prevod parcely KNC č.
12722/28 – ostatná plocha  o výmere 1
m2 a parcely KNC č. 12722/31- ostatná
plocha o výmere 9 m2, ktoré bola od-
členené z pozemku p.č KNE 9433/2–
ostatná plocha geometrickým plánom
300/2019, vedené na LV 3396 v k.ú.
Krásno nad Kysucou za cenu1,-€/m2,
minimálne za cenu znaleckého po-
sudku.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ berie na vedomie, že stanovisko
mestskej kontrolórky k rozpočtu
mesta Krásno nad Kysucou na roky
2021 – 2023 nebolo predložené z dô-
vodu dlhodobej práceneschopnosti
kontrolórky mesta.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje rozpočet Mesta Krásno
nad Kysucou na rok 2021 a berie na ve-
domie návrhy rozpočtu na roky 2022 –
2023.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ berie na vedomie inf. rozbor hospo-
dárenia mesta za III. štvrťrok 2020.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje vyradenie knižničného
fondu na základe zápisnice z revízie
knižničného fondu Mestskej knižnice
Krásno nad Kysucou.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje vyradenie majetku mesta
na základe zápisnice zo zasadnutia fi-
nančnej komisie.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

Uznesenie číslo 74/2020

Uznesenie číslo 75/2020

Uznesenie číslo 77/2020

Uznesenie číslo 76/2020

Uznesenie číslo 79/2020

Uznesenie číslo 80/2020

Uznesenie číslo 81/2020

Uznesenie číslo 82/2020

Uznesenie číslo 83/2020

Uznesenie číslo 84/2020

Uznesenie číslo 85/2020

Uznesenie číslo 78/2020

Uznesenie číslo 86/2020

Uznesenie číslo 87/2020

Uznesenie číslo 88/2020

Uznesenie číslo 89/2020
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MZ na základe zápisnice zo zasadnutia
finančnej komisie schvaľuje odpredaj
verejnou súťažou dopravných pro-
striedkov:
UNC 060 + príslušenstvo,
Traktor ZETOR CA 048 A
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

Mestské zastupiteľstvo: V zmysle Zá-
kona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národ-
nej rady o obecnom zriadení v platnom
znení navrhujeme vyhlásiť voľbu
hlavného kontrolóra na tomto roko-
vaní mestského zastupiteľstva kona-
ného dňa 2. 12. 2020. 

Deň konania voľby hlavného kon-
trolóra určuje obecné zastupiteľstvo na
3. 3. 2021, pri dodržaní minimálne 40
dňovej lehoty pred dňom konania
voľby, čo je dňa 22. 1. 2021.  

Funkčné obdobie súčasného hlav-
ného kontrolóra Ing. Zuzany Buchto-
vej začalo dňa 15. 4. 2015 a bude končiť
po uplynutí 6-ročného volebného ob-
dobia dňa 14. 4. 2021. Voľba hlavného
kontrolóra sa tak uskutoční počas po-
sledných 60 dní funkčného obdobia
doterajšieho hlavného kontrolóra. Deň
nástupu hlavného kontrolóra do práce
je od 15. 4. 2021.

P r e r o k o v a l o 
voľbu hlavného kontrolóra Mesta

Krásna nad Kysucou. 

S c h v a ľ u j e 
uznesenie v tomto znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad

Kysucou v súlade s § 18 a ods. 2 zákona
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v
platnom znení:

Pracovný úväzok: 
Pracovný pomer hlavného kontro-

lóra/ hlavnej kontrolórky vznikne
uzatvorením Pracovnej zmluvy s Mes-
tom Krásno nad Kysucou na pracovný
úväzok 30%, t.j. 2,25 hod/deň. 

a) v y h l a s u j e 
deň konania voľby hlavného kon-

trolóra Mesta Krásna nad Kysucou na
3. 3.2021 v zasadačke Mestského úradu
v Krásne nad Kysucou, pričom voľba
sa uskutoční v rámci programu riad-
neho zasadnutia Mestského zastupiteľ-
stva v Krásne nad Kysucou. 

b) p o v e r u j e 
zástupcu primátora Mestského

úradu Krásno nad Kysucou, aby v ter-
míne podľa § 18 a ods. 2 zákona č.
396/1990 Z.z. o obecnom zriadení v
platnom znení zabezpečil vyhlásenie
voľby hlavného kontrolóra Mesta
Krásno nad Kysucou na úradnej tabuli
Mesta Krásno nad Kysucou a na inter-
netovej stránke Mesta Krásna nad Ky-
sucou. 

c) u s t a n o v u j e 
podrobnosti o spôsobe a vykonaní

voľby hlavného kontrolóra Mesta
Krásna nad Kysucou a náležitosti pri-
hlášky takto: 

Predpoklady na výkon funkcie a ná-
ležitosti prihlášky: Kvalifikačným
predpokladom na funkciu hlavného
kontrolóra Mesta Krásna nad Kysucou
je ukončené minimálne stredoškolské
vzdelanie. 

Iné predpoklady, ktoré sú pre uchá-
dzača výhodou: znalosť príslušnej legi-
slatívy a noriem v oblasti miestnej
územnej samosprávy, hospodárenia s
majetkom mesta, rozpočtových a prí-
spevkových organizácií ako aj obchod-
ných spoločností založených mestom

Písomná prihláška, ktorá bude tvo-
riť prílohu materiálu k voľbe hlavného
kontrolóra musí obsluhovať: 

a) meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, bydlisko, kontaktné údaje
(e-mail, telefón), 

b) profesijný životopis a motivačný
list

K prihláške je potrebné priložiť na-
sledovné prílohy:

▶ údaje potrebné na vyžiadanie vý-
pisu z registra trestov podľa §10 ods. 4
písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o re-
gistri trestov. Údaje mesto bezod-
kladne zašle v elektronickej podobe
prostredníctvom elektronickej komu-
nikácie Generálnej prokuratúre Slo-
venskej republiky na vydanie výpisu z
registra trestov.

▶ úradne overenú fotokópiu do-
kladu o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní 

▶ čestné prehlásenie k nezlučiteľ-
nosti funkcie hlavného kontrolóra s
funkciou uvedenou v §18 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov t. j., že
uchádzač nevykonáva funkciu uve-
denú v zmysle vyššie citovaného usta-
novenia zákona resp., že sa jej vzdá do
nástupu do funkcie hlavného kontro-
lóra mesta

▶ vyjadrenie resp. poskytnutie in-
formácie, či ku dňu podania prihlášky
kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť, alebo je členom
riadiacich, kontrolných alebo dozor-
ných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť

▶ písomný súhlas so zverejnením a
spracovaním osobných údajov podľa
zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov a nariadení EU o GDPR za
účelom vykonania voľby Hlavného
kontrolóra Mesta Krásno nad Kysucou

termín doručenia prihlášok je do
17. 2. 2021 do 13:00 hod. na adresu
Mestský úrad Krásno nad Kysucou, 1.
mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
v zalepenej obálke s označením
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
MESTA KRÁSNA NAD KYSUCOU – NE-
OTVÁRAŤ“.

Spôsob vykonania voľby 
Voľby hlavného kontrolóra sa usku-

točňujú tajným alebo verejným hlaso-
vaním. O spôsobe hlasovania rozhodne
mestské zastupiteľstvo prijatím uzne-
senia. 

Otváranie obálok a kontrolu splne-
nia podmienok vykonáva zástupca
Mestského  úradu Krásno nad Kysucou
za prítomnosti 3 poslancov schvále-
ných mestským zastupiteľstvom dňa
18. 2. 2021 v kancelárii primátora
Mesta Krásna nad Kysucou. O vý-
sledku spíše zástupca Mestského
úradu Krásna nad Kysucou zápisnicu,
ktorú podpíšu všetci prítomní a ktorá
sa bude predkladať do zastupiteľstva
ako príloha k materiálu o voľbe hlav-
ného kontrolóra. Zápisnica musí obsa-
hovať najmä údaj o tom, koľko obálok
bolo v stanovenom termíne doruče-
ných a menný zoznam kandidátov,
ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené
podmienky. V prípade, že niektorá z
osôb prítomných pri otváraní obálok a
kontrole splnenia podmienok od-
mietne zápisnicu podpísať, je povinná
do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý
tak odmietla urobiť. 

Každý kandidát na hlavného kon-
trolóra, ktorý splní podmienky, bude
písomne pozvaný na riadne zasadnu-
tie zastupiteľstva dňa 3. 3. 2021 a bude
mať právo vystúpiť na tomto rokovaní
zastupiteľstva v rámci bodu „Voľba
hlavného kontrolóra Mesta Krásna
nad Kysucou“ v časovom rozsahu max.
5 min. Kandidáti sa budú predstavovať
v abecednom poradí (podľa prie-
zviska). Kandidát na hlavného kontro-
lóra, ktorý nesplnil stanovené
podmienky, bude o tejto skutočnosti
písomne informovaný do 5-tich dní
odo dňa otvorenia obálok. 

tajné hlasovanie 
Voľba hlavného kontrolóra tajným

hlasovaním poslancov mestského za-
stupiteľstva sa uskutoční v zasadačke
Mestského úradu Krásna nad Kysucou.
Voľbu riadi Volebná komisia, ktorú
pred začiatkom voľby hlavného kon-
trolóra schvália poslanci uznesením.
Voľby sa konajú za prítomnosti zapiso-
vateľa, ktorého uznesením schvália
poslanci mestského zastupiteľstva.

Volebná komisia vydá hlasovací lís-
tok a obálku poslancom proti ich vlast-
noručnému podpisu do zoznamu
vydaných hlasovacích lístkov pri
vstupe do hlasovacej miestnosti. Hla-
sovací lístok a obálka, ktoré nebudú
označené okrúhlou červenou pečiat-
kou „Mesto Krásno nad Kysucou“, sa
budú považovať za neplatné. 

Na hlasovacom lístku budú uvedení
všetci kandidáti, ktorí splnili pod-
mienky na funkciu hlavného kontro-
lóra v abecednom poradí. Poslanec
môže udeliť svoj hlas len jednému z
kandidátov zakrúžkovaním jeho
mena, resp. poradového čísla, ktoré
mu bolo pridelené. Hlasovací lístok,
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na ktorom budú označení dvaja a via-
cerí kandidáti, resp. žiaden kandidát,
sa bude považovať za neplatný. Po oz-
načení kandidáta vloží poslanec hlaso-
vací lístok do obálky, ktorá mu bola
vydaná a vhodí ju do zapečatenej vo-
lebnej urny nachádzajúcej sa vo voleb-
nej miestnosti. Po skončení hlasovania
všetkých poslancov, ktorí si prevzali
hlasovací lístok a obálku, pristúpia po
jednom k hlasovaniu rovnakým spôso-
bom i členovia Volebnej komisie. Ná-
sledne sa volebná komisia odoberie do
kancelárie primátora, otvorí zapeča-
tenú volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu
hlasov. Predsedajúci vyhlási po túto
dobu prestávku. 

O priebehu voľby a o jej výsledku
spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica
musí obsahovať najmä údaje o počte
vydaných, vrátených a nevrátených
hlasovacích lístkov, o počte platných a
neplatných hlasovacích lístkoch a o
počte hlasov, ktoré získali jednotliví
kandidáti v prvom resp. druhom kole
volieb. Ďalej musí zápisnica obsahovať
údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvo-
lený za hlavného kontrolóra v prvom
kole. V prípade konania druhého kola
volieb musí obsahovať údaj o tom,
ktorí kandidáti do neho postúpili,
koľko platných hlasov v ňom získali a
ktorý z nich bol zvolený za hlavného
kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci
členovia volebnej komisie. V prípade,
že niektorý člen volebnej komisie od-
mietne zápisnicu podpísať, je povinný
do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý
tak odmietol urobiť. 

Výsledok voľby oznámi zastupiteľ-
stvu predseda Volebnej komisie, kto-
rého si spomedzi seba zvolili členovia
Volebnej komisie. V prípade konania
druhého kola voľby hlavného kontro-
lóra vyhlási predsedajúci po oznámení
výsledku prvého kola voľby predse-
dom Volebnej komisie prestávku,
počas ktorej sa Volebná komisia orga-
nizačne pripraví na druhé kolo volieb.
Po skončení prestávky predsedajúci
vyzve poslancov, aby pristúpili k hla-
sovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v
druhom kole. 

Verejné hlasovanie 
Verejné hlasovanie poslancov sa vy-

konáva spôsobom obvyklým zdvihnu-
tím ruky. Hlasuje sa postupne o
každom kandidátovi samostatne v abe-
cednom poradí. Predsedajúci oznámi
výsledok hlasovania a prednesie uzne-
senie, ktoré bolo hlasovaním prijaté. 

Vykonanie voľby
Na zvolenie hlavného kontrolóra sa

vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov mestského zastu-
piteľstva. 

Ak ani jeden z kandidátov takú väč-
šinu nezíska, mestské zastupiteľstvo
ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé
kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja
kandidáti, ktorí v prvom kole získali

najväčší počet platných hlasov. 
V prípade rovnosti hlasov postupujú

do druhého kola volieb všetci kandi-
dáti s najväčším počtom platných hla-
sov.

V druhom kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v
druhom kole volieb sa rozhoduje žre-
bom. Žrebovanie v rokovacej miest-
nosti Mestského zastupiteľstva Krásna
nad Kysucou riadi a výsledok žrebova-
nia zastupiteľstvu a prítomnej verej-
nosti oznamuje v prípade tajného
hlasovania predseda volebnej komisie,
v prípade verejného hlasovania pred-
sedajúci. 

Hlavný kontrolór nesmie bez sú-
hlasu mestského zastupiteľstva podni-
kať alebo vykonávať inú zárobkovú
činnosť a byť členom riadiacich, kon-
trolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť. Toto obmedze-
nie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť,
pedagogickú činnosť, lektorskú čin-
nosť, prednášateľskú činnosť, prekla-
dateľskú činnosť, publicistickú
činnosť, literárnu alebo umeleckú čin-
nosť a na správu vlastného majetku
alebo správu majetku svojich malole-
tých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva
nezávisle a nestranne v súlade so zá-
kladnými pravidlami kontrolnej čin-
nosti. 

Funkcia hlavného kontrolóra Mesta
Krásna nad Kysucou je nezlučiteľná s
funkciou poslanca Mestského zastupi-
teľstva Krásno n. Kys., primátora
mesta, člena orgánu právnickej osoby,
ktorej zriaďovateľom alebo zakladate-
ľom je Mesto Krásno nad Kysucou,
iného zamestnanca Mesta Krásno n.
Kys. podľa osobitného zákona. 

Primátor Mesta Krásno nad Kysu-
cou je povinný s právoplatne zvoleným
hlavným kontrolórom mesta Krásna
nad Kysucou uzavrieť pracovnú
zmluvu najneskôr v deň nasledujúci
po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontro-
lóra. Deň nástupu do práce určí na deň
nasledujúci po dni skončenia funkč-
ného obdobia predchádzajúceho hlav-
ného kontrolóra. 

d) s c h v a ľ u j e 
Členov komisie: 
na otváranie obálok voľby hlavného

kontrolóra Mesta Krásno nad Kysucou,
ktoré sa bude konať dňa 18. 02. 2021 –
PhDr. Marta Jozefíková, Mgr. Margita
Ďurišová a Jaroslav Pagáč. 
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje dodatok č. 5 zo dňa 19. 11.
2020 k Zmluve o výpožičke zo dňa 2. 1.
2017 pre Mestský podnik Krásno nad

Kysucou, s.r.o.,  Struhy 83, 023 02
Krásno n. Kys., ktorý sa rozširuje o toto
vozidlo:
pracovný stroj samohybný BOBCAT,
obstarávacia cena 139.150,-€.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje Plán práce mestského za-
stupiteľstva na I. polrok 2021.
Hlasovanie: 
ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje vystúpenie Mesta Krásno
nad Kysucou z Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Malá Fatra.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje vstup Mesta Krásno nad
Kysucou do Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu Kysuce.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN
č. 27/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými od-
padmi na území Mesta Krásno nad Ky-
sucou.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN
č. 28/2020 o dani z nehnuteľnosti, dani
za psa, dani za ubytovanie, dani za pre-
dajné automaty a dani za nevýherné
hracie prístroje na kalendárny rok
2021.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č.
29/2020 o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2021.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN
č. 30/2020 o dočasnom parkovaní mo-
torových vozidiel na vymedzených
úsekoch miestnych komunikácií na
území Mesta Krásno nad Kysucou.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN
č. 31/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na
dieťa materskej školy a školských za-
riadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Krásno nad Kysucou.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

Uznesenie číslo 92/2020
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V minulom roku, v čase Vianoc, boli
ľudia k nám veľmi štedrí, za čo sa im
chceme poďakovať. Obyvateľky dostali
veľa krásnych darov od p. Vavrovej, od
členiek Červeného kríža z Krásna, od
p. Škorovej s kolegyňami zo Schaeff-
lera, z kvetinárstva sme dostali kveti-
novú výzdobu. Pani učiteľka H.
Špalková s deťmi nám prišli pod balkón
zaspievať, čím nás tiež veľmi potešili. 

V októbri sme zo Školského klubu detí
dostali balíčky a listy, ktoré zahriali pri
srdci. Srdečne chcem ešte raz poďako-
vať všetkým, ktorí si spomenuli 
v týchto ťažších časoch a potešili nás.

Dana Špiláková, opatrovateľka

Ako sme už informovali,
mestská knižnica daruje
vyradené knihy z knižnič-
ného fondu pre občanov
mesta a inštitúcie, ktoré
prejavia o exempláre zá-
ujem. Vyzdvihnúť si ich
môžete v mestskej kniž-
nici.

Týmto krokom sa práve
začína nová koncepcia
fungovania mestskej kniž-
nice.

Primátor mesta Jozef
Grapa rozhodol, že je po-
trebné využiť aktuálne ob-
medzenia, ktoré súvisia 
s pandémiou coronaví-
rusu, a zatraktívniť kniž-
nicu. Vykonala sa nutná
revízia a vyradili sa niek-
toré knižné tituly, o ktoré
nebol dlhodobý záujem vý-
požičiek čitateľov, a tituly,
ktoré boli zakúpené vo veľ-
kom množ stve. Knihy sme
zrevidovali na menší
počet, čo nám umožní
kúpiť nové, modernejšie
pre našich čitateľov.

„Knižnica je kultúrna,
informačná a vzdelávacia
ustanovizeň, preto musí
dostať nový rozmer a obsah
svojej činnosti.

Prvou etapou bola spo-
mínaná revízia kníh.
Mesto každoročne naku-
puje desiatky nových titu-
lov a staré knihy zaberali

miesto na regáloch. Kniž-
nica pripomínala skôr
skladisko ako miesto vzde-
lávania. S prvotným ná-
vrhom na likvidáciu vyra-
dených kníh som nebol
stotožnený, preto som na-
vrhol, aby sa knihy daro-
vali rôznym inštitúciám,
domovom pre seniorov,
školskej knižnici či obča-
nom mesta, lebo som pre-
svedčený, že knihy sa

nemajú páliť, ale radšej
ponúknuť milovníkom be-
letrie,“ povedal primátor.

Druhou etapou bude di-
gitalizácia knižničného

fondu prostredníctvom in-
tegrovaného knižničného
systému Clavius, ktorá
umožní v reálnom čase ve-
dieť, o ktoré tituly je zá-
ujem, ktoré sú momen-
tálne vypožičané a ktoré 
k dispozícii. Výhodou
bude, že si môžete do-
predu objednať formou
online výpožičky požado-
vanú knihu a jednoducho
si prídete zarezervovanú

knižku iba vyzdvihnúť, bez
dlhého hľadania a zdržia-
vania sa. Treťou etapou je
rekonštrukcia a rozšírenie
priestorov knižnice naj mä
pre najmenších čitateľov 
a matky s deťmi. Popri vý-
bere alebo čítaní kníh sa
deti môžu zahrať v det-
skom kútiku a skamarátiť
sa s knižkami. Aj týmto
spôsobom by sme radi pri-
vítali nových čitateľov a už
od ranného detstva im
vštepovali atmosféru
mestskej knižnice, v ktorej
nájdete všetky literárne
druhy a žánre.

Mestská knižnica za-
komponuje do svojej čin-
nosti rôzne besedy pre
deti, seniorov. V prípade
záujmu sa zorganizujú 
i rôzne zaujímavé kurzy 
a náučné prezentácie.

Každá knižnica má
svoju „dušu“, preto ve-
ríme, že cestu si nájde
každý, kto rád číta a tak
nezabíja svoje mozgové
závity. „Ak máte záhradu 
a knižnicu, máte všetko,
čo potrebujete!“ — Marcus
Tullius Cicero.

Mestská knižnica chce prilákať nových čitateľov, 
modernizuje a rozširuje svoje služby

Dom s opatrovateľskou
službou ďakuje

Pani Helena Jakubcová oslávila krásnu 90-ku
V sobotu 23. januára 2021 sa dožila vzácneho životného jubilea 90. narodenín
obyvateľka domu s opatrovateľskou službou pani Helena Jakubcová (na foto-
grafii uprostred). Pani Jakubcová sa narodila v Krásne, kde prežila celý svoj
život. Ku krásnemu veku jej želáme najmä pevné zdravie a Božie požehnanie.

Pozývame Vás do mestskej knižnice

Učíme deti čítať
odmalička

Ako dnes, v dobe interne -
tu, priviesť svoje ratolesti 
k čítaniu kníh? Jednodu-
cho, začať im čítať odma-
lička... Mnohé z nich si
knihy obľúbia aj v neskor-
šom veku. Naša knižnica 
v minulom roku začala so
sériou podujatí pre naj-
menších. Z kníh im čítala
pani knihovníčka, rôzni
hostia, ich rodičia a aj de-
tičky, ktoré už vedeli čítať.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
(ďalej SEVAK) prevádzkuje v meste Krásno nad Kysu-
cou, v častiach Kalinov, Blažkov, Zákysučie, Vlčov, ul.
SNP, ul. Žilinská, ul.Lazná, Priemyselná zóna splaškovú
kanalizáciu, ktorá je dimenzovaná a slúži výhradne na
odvádzanie splaškovej vody (voda z obydlí a služieb, pre-
dovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domác-
nostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a podobne).

Z tohto dôvodu je zakázané vypúšťať do splaškovej ka-
nalizácie zrážkové, drenážne a balastné vody, otvárať
počas dažďa za účelom odvedenia zrážkovej vody po-
klopy revíznych kanalizačných šácht v komunikáciách,
prípadne poklopy revíznych šácht na kanalizačných prí-
pojkách. Vypúšťanie týchto vôd do splaškovej kanalizá-
cie spôsobuje, že počas dažďa, topenia sa snehu,
zvýšenia hladiny podzemnej vody splašková kanalizácia

kolabuje. Čerpacie stanice, potrubia nestačia odvádzať
odpadovú vodu a v najnižšie položených miestach po-
trubia splaškovej kanalizácie dochádza k vytekaniu na-
riedenej odpadovej vody na terén do nehnuteľností.

SEVAK každoročne vynakladá nemalé finančné pro-
striedky na utesňovanie splaškovej kanalizácie, na vy-
hľadávanie neoprávneného odvádzania vody zo striech,
spevnených plôch, komunikácií, drenáží, kontroluje
každú podozrivú nehnuteľnosť zadymovacím a kame-
rovým zariadením a v prípade zistenia zasiela vlastní-
kovi nehnuteľnosti výzvu na odpojenie zrážkových vôd
od splaškovej kanalizácie.

Veríme, že táto informačná kampaň prispeje k zlep-
šeniu funkčnosti splaškovej kanalizácie v meste. Ďaku-
jeme za spoluprácu.

Zákaz vypúšťania zrážkových vôd 
do splaškovej kanalizácie

Separovaný zber maRec – aPRíl 2021
Blažkov, Zákysučie: 8. 3. 22. 3. 6. 4. 19. 4.
Krásno: 9. 3. 23. 3. 7. 4. 20. 4.
Kalinov: 10. 3. 24. 3. 8. 4. 21. 4.



Ondrej Sandanus sa narodil 26. novembra 1941
(Kamenná Poruba). Kňazskú vysviacku prijal 23.
júna 1968 v Bratislave. Jeho prvé kaplánske pô-

sobiská boli v Pruskom (1968 – 1970) a v Ilave (1970 –
1971). Do Kysuckého Nového Mesta prišiel v roku 1971,
kde do roku 1974 pôsobil ako kaplán. Odtiaľ bol prelo-
žený na Skalité (1974 – 1986), kde pôsobil ako admini-
strátor. V roku 1986 ho vymenovali za farára 
v Ochodnici, kde pôsobil až do 1990. V tomto roku pri-
šiel do Farnosti sv. Ondreja v Krásne nad Kysucou. Bol
mu pridelený titul dekan Dekanátu Kysucké Nové
Mesto a o sedem rokov neskôr titul monsignor. 
V našom meste pôsobil do roku 2001. Jeho ďalším pô-
sobiskom bola obec Makov, odkiaľ odišiel do Beckova,
kde bol duchovným správcom Charitného domu (2005 –
2008). Od roku 2008 bol výpomocným duchovným a ne-
skôr na odpočinku v Kysuckom Novom Meste a v roku
2018 na odpočinku v kňazskom dome v Nitre. V roku
2018 dostal Pápežské vyznamenanie Pro Ecclesia et
Pontifice (v preklade Pre Cirkev a pápeža). Ocenenie je
známe tiež pod názvom „Dekorácia cti“. Pápež v súčas-
nosti udeľuje toto vyznamenanie laikom a kňazom za
význačnú službu Cirkvi.

Na dekana Sandanusa si dnes živo spomínajú mnohí
Krásňania staršieho i mladšieho veku. Veď tu pôsobil 11
rokov, počas ktorých odslúžil nielen sv. omše, ale aj
mnoho sviatostí udelených obyvateľom Krásna. Bol
známy ako človek skromnej a veselej povahy, rád sa
stretával s ľuďmi, ktorí ho radi a úctivo počúvali. Bol ob-
ľúbený kazateľ, ale aj priateľ ľudí i kraja. 

Počas svojho pôsobenia začal stavať faru v Zborove
nad Bystricou, ktorá bola v tom čase našou filiálkou (sa-
mostatnou farnosťou sa stala v roku 1996). 

Vo svojej práci pokračoval aj v zveľaďovaní krásňan-
ského kostola. Spomeňme aspoň zväčšenie chorusu, vy-
maľovanie interiéru, zreštaurovanie krížovej cesty 
v kostole, omaľovanie kostola zvonku a jeho oplotenie.
Začal s prestavbou veže kostola a farského pastoračného
centra pre mládež. Veriaci najmä z Kalinova si ho pa-
mätajú zo spoločného veľkého diela – výstavby nového
kostola v Kalinove.

Mons. Ondrej Sandanus zomrel 16. januára 2021. Po-
sledná rozlúčka sa konala dňa 20. januára 2021 v jeho
rodisku, Kamennej Porube, kde je aj pochovaný. Odpo-
činutie večné, daj mu, Pane!

Ducho v n é  s l o v o : xxxx
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Spomienka na Mons. Ondreja Sandanusa Duchovné slovo – Pôstne zamyslenie

Dekan Ondrej Sandanus so svojimi veriacimi, október 2010.

Pred niekoľkými týždňami nás zastihla smutná správa, že nás navždy
opustil náš bývalý dekan Mons. Ondrej Sandanus. Odišiel na večnosť 
v roku, keď by bol dovŕšil 80 rokov. Rodák z Kamennej Poruby v Rajeckej
doline pôsobil ako farár nepretržite od roku 1971 v kysuckých obciach. 
A aj potom, keď v roku 2005 odišiel na dôchodok do Beckova, sa na Kysuce
vrátil – ako výpomocný duchovný v Kysuckom Novom Meste.

Slávnostnej konsekrácie Kostola Božského Srdca Ježišovho v Krásne-Kalinove sa
na pozvanie dekana Ondreja Sandanusa zúčastili mnohé významné osobnosti. 
Sv. omšu celebroval J. em. Ján chryzostom Kardinál Korec, spolu s ním krásňanský
rodák dekan Pavol Šadlák (október 2000).

Kríž, jeden z pôvodných symbolov ľudstva, je pre rozmanitosť foriem zobrazovania a významovú hĺbku ob-
sahu ťažko porovnateľný. Ako kultúrny a náboženský symbol je známy v nespočetných variáciách už v pra-
starých časoch vyspelých kultúr krajín Blízkeho východu, Ameriky alebo Ázie.

Poznáme dva smery pohybu, ktoré sa prelínajú a vytvárajú kríž. Bez ohľadu na to, či sa rozprestiera v priesto-
rovej alebo časovej, konkrétnej alebo abstraktnej dimenzii, udáva základné usporiadanie ako orientáciu a stredový
bod ako centrum sily a života. To viedlo už predkresťanskom období k mnohým vyjadreniam a hodnoteniam tohto
tajomného symbolu.

V Ríme a dávno predtým u viacerých iných národov sa kríz stal nástrojom najkrutejšej a najhroznejšej popravy.
Iste, radšej počúvame, ako Kristus zmierňuje utrpenie a že chce svet a život zmeniť na krajší a lepší. Je to celkom

prirodzené. Preto teraz stojíme naozaj pred jedným z najhlbších tajomstiev viery a ľudského života vôbec. Môžeme
však len tušiť, o čo tu naozaj ide.

Bohu sa naozaj nemôže páčiť, keď ľudia trpia a trápia sa. Preto sa Kristus angažuje v boji proti utrpeniu, lieči
a preukazuje dobro. Tým, že sa sám nebojí utrpenie, lieči ho pri koreni a aj nám dáva možnosť vysporiadať sa
s ním. Vo svojom utrpení dal smrti nový začiatok a vo svojom zmŕtvychvstaní ukázal, ako má vyzerať stvorenie,
svet vyliečený podľa Božej vôle.

S týmto poznaním kríž neprestáva byť krížom, ale teraz už utrpenie a smrť majú budúcnosť. Sami sme boli vy-
zvaní všetkými prostriedkami odbúravať utrpenie a kríž. Pritom Kristova výzva niesť vlastný kríž neznamená ne-
činne sa pozerať, ako sa šíri zlo a trápenie. Naopak, zamená to, aby sme pomohli druhým niesť ťarchu, aby sme
to prekonali, dali tomu zmysel. Toto všetko nám umožňuje Kristus.

Kristov kríž sa teda nedá skrátiť ako nepríjemný príbeh či nehoda. A nie je to ani osud, s ktorým by Ježiš nako-
niec súhlasil. Ježiš totiž kríž vidí a ochotne ho prijíma. Chce byť jedným z nás a chce, aby sme spolu s ním prerástli
sami seba. Takto uchopený kríž, jeho kríž, nie je tragickým záverom, pretože Ježišova smrť na tomto svete bola
prvým zmysluplným utrpením. Ním bol stanovený začiatok tajomstva, ním sa začala budúcnosť.

Cez utrpenie a smrť Boh prináša život. Preto ani priebeh nášho utrpenie nie je taký beznádejný. Nejde o lacnú
útechu do budúcnosti v zmysle: v nebi to bude lepšie. Táto nádej – ako dar – už v tomto živote posilňuje a dodáva
odvahu. Je to istota, že v okamihoch najväčšej opustenosti a samoty máme Boha po svojom boku. Ľudia, ktorí
z toho žijú, vyžarujú vo svojom trápení pokoj a nádej a vedia rozdávať radosť. Nemajú síce úplné vysvetlenie, prečo
trpia, ale vo viere našli silu vydržať a s nádejou hľadieť do budúcnosti.

Do našich životov z kríža žiari jas veľkonočného víťazstva a nového života. Preto môžeme krížu povedať s dô-
verou svoje áno.

Prajeme Vám požehnané nasledujúce dni pôstu.
Marian Vojtek, dekan – farár

Michal Tichý, kaplán
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Bystrická magistrála bola upravená na bežkársku dráhu

Pani Zima v našom meste
Bežkárska trasa po Bystrickej cyklomagistrále bola upravená na

bežkovanie hneď, ako to počasie dovolilo. V polovici januára napa-
dol sneh a vytiahol aktívnych aj rekreačných bežkárov na trať. Kvôli

sprísneným opatreniam sa nemohol konať tradičný zimný pretek
Krásňanská stopa, no dráha neostala prázdna. Sneh a mráz zmenili
vzhľad krajiny a romantické prechádzky ľadovou krajinou potešili

na duši všetkých, čo sa vybrali na čerstvý vzduch.

Zo snehu sa tešili najmä deti
Tohtoročná snehová nádielka vytiahla deti od počítačov
a tabletov von. Takto si ju užívali deti z Kalinova. Okrem
zimného šantenia na snehu, pribudli v mnohých záhra-
dách aj krásni obrovskí snehuliaci. Fotografie detí nám
poslali zo Základnej školy v Kalinove.
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Kopanice, 80x81 cm Večerná modlitba, 46x66 cm madona z modrého 
kostolíka, 25x60 cm

Rodáci Kopanice Justína Haceka

Vážení čitatelia, v tomto ročníku našich novín, ktoré
vydávame už 15. rok, prichádzame s novou sériou

článkov. V nich vám chceme priblížiť rozprávanie niek-
torých našich rodákov, ktorých život či dielo sú s Krás-
nom úzko a navždy späté.

Nositelia tradícií. Takto najlepšie možno definovať
ľudí, ktorí, každý vo svojom remesle, nikdy neopustili
rodný kraj. Jedni sa zo svojho vzťahu k rodisku „vyma-
ľujú“, iní „vyspievajú“, ďalší obetujú mnoho užitočnej
práce na jeho zveľadenie. V každom ich kroku, činnosti
cítiť, že svoje rodisko majú hlboko v srdci. A hoci sa
časom mnohé zmení, mnohé zanikne, tento vzťah zo-
stáva nezmenený. Rodisko v krajine nášho detstva je
jednou z našich najkrajších spomienok...

„Narodil som sa v Krásne nad Kysucou tesne po vojne.
Pamätám si napríklad na prídelový systém, keď sa dali
potraviny nakúpiť iba v obmedzenom množstve na prí-
delové lístky. Na kúsku role, ktorú rodičia vlastnili, sme
sadili iba zemiaky. Rád som pásol dve kozičky, ktorým

som olamoval konáre s listami z topoľov a vŕb veľkoli-
stých, aby mali pestrejšiu stravu a ja dobré kozie mlieko,
na ktorom som odchovaný. 

Aj keď sme žili veľmi skromne a bolo veľa biedy, tieto
roky považujem za krásne a najšťastnejšie v mojom  ži-
vote. Detstvo som prežíval v chalúpke pod Svrkľou, v Ka-
linove a širšom okolí. Vtedy bývalo v Bystrici ešte toľko
vody, že sme sa v nej v lete kúpavali a učili plávať
a v zime hrávali hokej s ostrúhanými krivuľami na za-
mrznutej hladine.

Aj keď v Krásne nebývam už viac ako 50 rokov, veľmi
rád sa do neho vraciam pri rôznych príležitostiach. Veľa
sa tu medzičasom pomenilo, mnohé už zaniklo. Už de-
saťročia je Krásno mestom, veľa sa v ňom vybudovalo
a stále sa naďalej rozvíja. Taktoka vám poviem, že naj-
dôležitejšie je, aby sa v ňom „vrabčiarom“ i naďalej do -
bre žilo a darilo.

Ako šarvanec som si to neuvedomoval, ale dnes už
viem, že kto vyberal Krásnu meno, vybral dobre a ne-
musel ani moc vymýšľať.“ Justín Hacek

Výtvarník Justín Hacek oslávil svoje životné jubileum v prvý deň roku 2021 (*1. 1. 1946). Od
detstva prejavoval nielen prirodzený vzťah k športu a k prírode ako každý chlapec, ale aj
výtvarné nadanie. To napokon rozhodlo o tom, že išiel študovať na Strednú umelecko-
priemyselnú školu do Bratislavy. Hoci vyštudoval kamenosochárstvo, jeho celoživotným
koníčkom je maľovanie, ktorému sa venuje dodnes. Jeho obrazy netreba zvlášť komentovať.
Voňajú farbami, ale aj rodným krajom a jeho tradičnými hodnotami. Maľuje Krásno, jeho
okolie, spôsob života našich predkov, krásnu prírodu. Výnimočné sú jeho obrazy vyjadru-
júce hlbokú vieru v Boha. V roku 2015, keď si naše mesto pripomínalo 690. výročie 
1. písomnej zmienky, bola výstava obrazov Justína Haceka súčasťou slávnostného galapro-
gramu v kultúrnom dome. Žije a tvorí v Čadci, no spomienky na detstvo, zvečnené v jeho
obrazoch, sú jeho návratmi domov, do rodiska.
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VStUPNý BAlíčEK pre rok 2021 obsahuje:
• dres + trenky + štucky športovej značky

ERREA s potlačou a logom školy futbalu
• futbalová lopta (podľa veku pridelená vo veľ-

kosti č. 3, 4 alebo 5)
• športové bavlnené tričko s logom hlavného

partnera DOXX stravné lístky
• tímová fotografia A5 s rámikom – zabezpe-

čuje profesionálny fotograf Igor Kupčo
• 1 litrová fľaša s logom Školy futbalu
• športové vrecko

Pre každé dieťa v cene kempu! A nezabud-
nite… Všetky produkty uvedené vo vstupnom
balíku ŠF 2021 sú započítané už v cene kempu
a rodičia a deti nemusia doplácať ani euro.

V cene je okrem vstupného balíčku zahrnuté:
kvalitná strava 3 x denne (desiata, obed, olo-
vrant), zabezpečený pitný režim po celú
dobu trvania kempu, kvalitné futbalové tré-
ningy pod dohľadom licencovaných futbalo-
vých trénerov, tréningový program
vypracovaný profesionálnymi futbalovými
trénermi s UEFA licenciou.

Ďalej vás v Škole futbalu čaká: o mimofut-
balový program na kempoch starajúce sa
„animátorky“, bezplatné používanie špor-
tovísk (wellness centrum, bazén, stolný
tenis, bedminton, tenisové kurty, volejbal
atď. – v závislosti od lokality), vstupenky na
atrakcie a výlety (výlety po okolí, cestovné
na autobus, vstupné na letné kúpaliská
atď. – v závislosti od lokality), drobné spo-
mienkové, darčekové predmety (medaily,
diplomy, resp. vecné ceny, ktoré môžu deti
vyhrať v súťažiach na kempoch).

Je to výnimočná príležitosť pre deti, ktoré
sa chcú zúčastniť na futbalovom kempe, kde budú trénovať skúsení tré-
neri s metodikmi z MŠK Žilina. Záujemci sa môžu prihlásiť z celých Kysúc, ale i prázdninujúce deti z iných regió-
nov. V prípade záujmu o kemp brankárov, ktorí chcú rozvíjať a zdokonalovať svoje schopnosti a zručnosti, sa
uskutoční aj špeciálny kemp. Škola futbalu sa uskutoční po prvýkrát v Krásne nad Kysucou vďaka novovybudo-
vanej športovej infraštruktúre. 

Bližšie informácie a registráciu nájdete na www.skolafutbalu.sk/krasno-nad-kysucou/

Pozvánka na Vi. ročník – Škola Futbalu 2021
Mesto Krásno nad Kysucou pozýva malých futbalistov na kemp organizovaný v spolupráci s MŠK žilina s pod-
porou domáceho klubu tJ tatran Krásno nad Kysucou, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. 7. 2021 – 9. 7. 2021. Fut-
balový kemp sa odporúča pre deti s ročníkom narodenia 2006 – 2015. Cena za kemp je 149 €, ktorá zahŕňa uvítací
VSTUPNÝ BALÍČEK.


